
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: Ing. Jan Blata, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Blata, Ph.D.
Oponenti: Ing. David Šeděnka
Téma: Využití IR termodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu

a zpracování vápence
Verze ZP: 1
Student: Vojtěch Kelnar

1. Dosažené výsledky
Práce svým obsahem i rozsahem odpovídá zadání. Práce je zaměřena na problematiku identifikace
poruch a problémů při diagnostice pásových dopravníků. Práce obsahuje řadu měření a postupů
potřebných pro vyhodnocení jednotlivých měření.

2. Problematika práce
Tato práce byla řešena za použití dostupných metod a zařízení. Tato práce byla výhradně realizována
v reálných podmínkách a její dílčí závěry jsou využitelné přímo v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využil vhodných literárních pramenů, ze kterých čerpal. Použitou literaturu dostatečně
označil a věnoval dostatečný rozsah zpracování a vlastní původnosti psaného textu. Student se
pravidelně dostavoval ke konzultacím. Aktivně se účastnil měření v podniku a následnému
vyhodnocení. Získané informace nadále využíval a prohluboval.

4. Formální náležitosti práce
V práci se nachází drobné nepřesností, jazykové chyby, překlepy apod.
Rozložení stránek a hlavně množství stránek šlo provést rozhodně úsporněji!

5. Dotazy na studenta
Blíže specifikujte způsoby nápravy, resp. omezení provozu ze str. 50.:
Omezení provozu: Nutné okamžité odstranění závady, vyměnění poškozené komponenty, odstranit
závady, namazání nebo přijmout vynucená opatření, eventuálně omezení pro provoz po stanovenou
dobu. V tomto případě je pak nutné pravidelně vyhodnocovat trend nárůstu sledovaného indikátoru
degradace v krátkých periodách.

Je třeba brát v úvahu teplotu pásu, resp. teplotu dopravovaného materiálu při vyhodnocení
technického stavu ložisek?
Které další provozní vlivy mají vliv na přesnost měření a tím na vyhodnocení technického stavu
těchto zařízení?

6. Celkové zhodnocení práce
Student správně využil dostupných literárních pramenů, softwarů a měřících zařízení. Správně
aplikoval získané vědomosti a teoretickou přípravu, posléze provedl výsledná zhodnocení a
doporučení. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.
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